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 الخالد 

  إلى ألمانيا للعالج
 غادر وزير الداخلية الشــــيخ جابر 
اخلالد البالد أمــــس متوجها إلى املانيا 
الستكمال عالجه في أحد املستشفيات 

هناك..
  سالمات بونواف، وما تشوف شر. 

 قدم إليه شرحًا عن دور المؤسسات الخيرية الكويتية

 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهالل األحمر يشيد بمساعدات الكويت

 الطوالة هنأ الرئيس البوسني الجديد 
  ودعاه لحضور احتفال جائزة الشهيد الخيرية

 «نفط الكويت» تسلم «الهالل األحمر» تبرعات 
الشركات المتعاقدة معها لمنكوبي باكستان

ستسلم للمتضررين جراء كارثة 
الفيضانات التي أصابت باكستان 

مؤخرا.
اكـــد رئيس    مـــن جانبـــه 
بعثـــة جمعية الهـــالل األحمر 
الى باكســـتان مساعد راشد ان 
جمعية الهالل االحمر الكويتي 
على استعداد لتلبية اي مطلب 
انساني في باكستان، مشيرا الى 
التعاون الوثيق مع الســـلطات 
الباكســـتانية واالحتاد الدولي 
جلمعيـــات الصليـــب والهالل 

األحمر في باكستان. 

من رئيس بعثة جمعية الهالل 
األحمر لدى باكستان ان العمل 
الذي يقوم  امليداني واالنساني 
به الهـــالل األحمر الكويتي هو 
عمل منوذجي يحتذى في املنطقة 

والعالم.
  وقـــال ان املســـاعدات التي 
تسلمها االحتاد اليوم شملت ٢٥ 
ألف وجبة غذائية و١٠ آالف خيمة 
و١٠ آالف قطعـــة أوان منزلية 
و١٠ آالف مـــواد تنظيـــف و١٠ 
آالف بطانية و١٠ أطنان متور، 
الى ان كل املساعدات  مشـــيرا 

 اعلنت شركة نفط الكويت عن 
تبرع قدمته مجموعة الشركات 
املقاولة املتعاقدة مع الشـــركة 
املنكوبني في باكستان  لصالح 
جراء الفيضانات التي اصابتها 
الهـــالل األحمر  عبر جمعيـــة 

الكويتي.
  وتسلم أمني الصندوق الفخري 
في جمعية الهالل األحمر سعد 
الناهض التبرع خالل استقباله 
رئيس فريق االعالم بشركة نفط 
الكويت عبدالرحمن الشمري في 

مقر اجلمعية.
  واوضح الشمري في تصريح 
لـ «كونـــا» ان هذا التبرع يأتي 
امتـــدادا لتبرع ســـابق قدمته 
الشـــركة وموظفوها في اطار 
حملـــة مت تنظيمهـــا خصيصا 
الباكستانيني  ملشاركة االشقاء 
في محنتهم، وبتوجيهات مباشرة 
من رئيس مجلس ادارة الشركة 

والعضو املنتدب.
  وقـــال ان التبرع يؤكد على 
الـــدور االجتماعـــي للشـــركة 
الذي يشمل مساعدة  مبفهومه 
الشعوب املتضررة من الكوارث، 
مشيدا بدور اجلمعية في اغاثة 

الدول املنكوبة.
  واكد في هذا الصدد حرص 
شـــركة نفط الكويت على أداء 
دورهـــا فـــي خدمـــة املجتمع، 
مشيرا الى ان الشركة ال تتردد 
في تلبية نـــداء الواجب جتاه 
القضايا واالحتياجات  مختلف 
الكويت  االنسانية سواء داخل 

او خارجها.
  من جهـــة اخرى قال رئيس 
بعثة االحتاد الدولي جلمعيات 
الصليـــب والهـــالل األحمر في 
ان  باكستان «بي بي سالميال» 
الكرم  الكويت شديدة  مساهمة 
لدعـــم املناطق املتضـــررة في 
باكستان كما كان لها األثر الكبير 

لدى املواطنني.
  واشاد سالميال في تصريح 
صحافي عقب تســـلمه الدفعة 
الثانية من املساعدات االنسانية 

 هنأ رئيس مجلس إدارة جائزة الشهيد فهد األحمد 
الدولية للعمل اخليري منيف الطوالة رئيس جمهورية 
البوسنة والهرسك اجلديد باكر علي عزت مبناسبة 
جناحه في االنتخابات الرئاسية األخيرة خالل الزيارة 
التي قام بها للبوســــنة مؤخــــرا، كما نقل له تهاني 
الرئيس الفخري للجائزة نائب رئيس مجلس الوزراء 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد وجميع أسرة جائزة الشهيد فهد األحمد 

الدولية للعمل اخليري.
  و قــــال الطوالة في تصريــــح صحافي «إن هذه 
الزيارة تخللتها مناقشة الكثير من املواضيع التي 
تتعلق باجلانب اإلسالمي والعمل اخليري وتطرقنا 
إلى أهمية البوسنة والهرسك بالنسبة للعاملني العربي 
واإلسالمي مؤكدين على أن البوسنة هي بوابة تواصل 
العالقات بني الشرق والغرب، مبينا أن تاريخها مع 
العــــرب تاريخ عريق وانتهى باملوقف العام جلميع 
الدول اخلليجية والكويت خاصة إبان حرب البوسنة 

في منتصف تسعينيات القرن املاضي».
  و أضاف «ان الرئيس باكر علي عزت أكد أهمية 
هذه العالقات اإلســــالمية والعربية وان البوســــنة 
وإن كانت أوروبية فإنها تظل حاملة لروح اإلسالم 
واحملبة والسالم كما أكد باكر أيضا حرص البوسنة 
على هويتها وانتمائها لألمة اإلســــالمية وموضحا 
أن الرغبة البوســــنية في دخول االحتاد األوروبي 
ال تعني االندماج الالمتوازن فإننا نســــعى لدخول 
االحتاد األوروبي مع محافظتنا على ثوابتنا اإلسالمية 
كما ســــندعو اجلميع للتعرف على اإلسالم املعتدل 
الوســــطي الذي يقبل التعايش مــــع جميع األديان 
بســــالم وأمان». و ذكر الطوالــــة «أن تاريخ الوالد 

الرئيس البوسني علي عزت الفكري والسياسي له 
آثار جلية في البوسنة والعالم اإلسالمي متمنيا أن 
هذه املسيرة الكبيرة تنمو في عهد ولده باكر مبينا 
أن بناء العالقات املتميزة مع الكويت كانت من أهم 

أعمال املفكر علي عزت».
  و لفت «إلى أن الرئيس البوســـني شدد على 
أهمية تطوير العالقات البوسنيةـ  الكويتية وأن 
البوســـنة بلد مفتوح للكويت وأهلها وأن سبل 
العالقات التجارية والثقافية مفتوحة وأن الفرص 
االســـتثمارية متوافرة كما نسعى لبناء شراكات 
على أعلى املستويات، لذا سنعقد مؤمترا في األول 
من مايو القادم حول العالقات العربيةـ  البوسنية 
وسندعو إليه الشخصيات واملؤسسات الرسمية 
واألهلية في الكويت واخلليج للحضور واملشاركة 
في انشطة هذا املؤمتر».  و تابع: «في نهاية اللقاء 
مع الرئيس البوسني حتدثنا عن املؤسسات اخليرية 
الكويتية ودورها الكبير في السابق في رعاية األيتام 
وبناء املساجد وإغاثة الشعب البوسني إبان احلرب 
وغيرها من األعمال اإلنسانية الضخمة بالتعاون 
مع اإلخوة في املؤسســـات اخليرية اخلليجية»، 
مشـــيرا الى «أن هذه املؤسســـات ينبغي أن يتم 
تسهيل عملها ودعوتها للعمل مرة أخرى في هذا 
البلد حيث كان السيد باكر متشجعا لهذه الدعوة 
راغبا في أن تساهم هذه املؤسسات اإلنسانية في 

التنمية املجتمعية في بلده».
  وختم الطوالة «كما أبدى الرئيس البوســـني 
استعداده التام لتذليل جميع العقبات في سبيل 
إجناح مهام هذه املؤسسات وذكر انه سيدعو مثل 

هذه املؤسسات اخليرية في املؤمتر القادم».   

 منيف الطوالة يسلم الرئيس البوسني اجلديد باكر علي عزت دعوة النسخة الثانية من جائزة الشهيد

 سعد الهاجري ملقيا كلمة الكويت في الدورة الـ ٦٠ للجمعية العامة لألمم املتحدة

 عبدالرحمن الشمري يسلم سعد الناهض التبرع 

 جانب من توزيع املساعدات الكويتية ملنكوبي باكستان

 أشار إلى أن الدستور يكفل حماية أكثر من ١٢٠ جنسية تحتضنها الكويت

 الهاجري: الكويت لن تدخر جهدًا لتعزيز
  حقوق اإلنسان والدفاع عنها في المحافل الدولية

و٣٧ منها حرية الصحافة والنشر وحرية 
الفكر وابداء الرأي وحرية التعبير.

  وأوضح أن الكويت أولت املرأة االهتمام 
والرعاية ومنحتهـــا حقوقا أكثر مما هو 
ملقى على عاتقها من واجبات والتزامات 
وذلك تقديـــرا لدورها الفعال في صيانة 
املجتمع واستقراره، مشيرا الى أن الدستور 
الكويتي أكد أن الناس سواسية في الكرامة 
االنسانية دون متييز وذكر أيضا أن الكويت 
صادقت على اتفاقية القضاء على جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة.
  وأشار الى أن أرض الكويت حتتضن 
ما يقارب ١٢٠ جنسية مبختلف الثقافات 
واملعتقدات وأن احلكومة حترص على 
توفير املناخ املالئم لهذه اجلاليات وأن 
الدستور الكويتي ينص في مواده (٣٥ 
ـ ٣٩) واملـــواد (٤٣ ـ ٤٥) علـــى تعزيز 
وحماية احلريات واحلقوق ومنها حرية 
االعتقاد واقامة الشعائر الدينية ويكفل 
ممارسة الشـــعائر الدينية واملعتقدات 

بكل حرية.
  وختم الهاجري كلمته بدعوة املجتمع 
الدولـــي الـــى توفير احلماية للشـــعب 
الفلســـطيني الذي يتعرض ملمارســـات 
وسياسات غير قانونية من قبل القوات 
االســـرائيلية في انتهاك واضح وصارخ 
جلميع األعراف والقوانني الدولية وخرق 

للقانون االنساني الدولي. 

حلقوق االنسان املكلفة مبراجعة األنظمة 
والقوانني واقتراح تعديلها ونشر الوعي 
بحقوق االنسان من خالل وسائل االعالم 

املختلفة.
  وأشار الى أن املادة السابعة من دستور 
الكويت تشير الى حقوق االنسان وتؤكد 
مبادئ العدل واملساواة والتراحم بني األفراد 
وأن مادته الثامنة تنص على صون الدولة 
لدعامات املجتمع وكفالة األمن والطمأنينة 
وتكافؤ الفرص في حني تكفل املادتان ٣٦ 

االنسان ولذلك «أصبحت الكويت في طليعة 
الدول الراعية لهذه احلقوق».

  وذكـــر أن الكويت تقوم على الصعيد 
احمللي واميانا منها بقضايا حقوق االنسان 
بتقـــدمي الرعاية الصحيـــة والتعليمية 
والثقافية واالجتماعية بشـــكل متســـاو 
للجميع وفقا ملا ورد في الدســـتور الذي 
يدعو الى العدل واملساواة واحلرية وسيادة 

القانون بني جميع املواطنني.
  وتابع: ان الكويت أنشأت اللجنة العليا 

 األمم املتحـــدةـ  كونـــا: أكدت الكويت 
أن تقـــدم األمم والشـــعوب يقاس مبدى 
احترامها حلقوق االنسان والعمل من أجله، 
داعية املجتمع الدولي الى تطبيق ميثاق 
األمم املتحدة الـــذي يحث على النهوض 
بحقوق االنسان وحرياته األساسية وعلى 

تعزيزها.
  جاء ذلك في كلمة لوفد الكويت الدائم 
لـــدى األمم املتحـــدة ألقاها الســـكرتير 
الثالث سعد الهاجري الليلة قبل املاضية 
أمام اجلمعية العامة فـــي دورتها الـ ٦٥ 
خالل مناقشـــتها لتقرير مجلس حقوق 

االنسان.
  وقال الهاجـــري ان الكويت لن تدخر 
جهدا لتعزيز حقوق االنسان والدفاع عنها 
في جميع احملافل الدولية وأن ذلك يأتي 
من خالل مشاركتها في جميع املؤمترات 

االقليمية والدولية.
  وأكد أن «الســـعي الى تعزيز حقوق 
االنسان لن يثمر اال بالتعاون والتنسيق 
مع هيئات االمم املتحـــدة والهيئات غير 
احلكومية لالرتقـــاء والنهوض بحقوق 

االنسان».
  وأضاف ان الدستور الكويتي جاء في 
عام ١٩٦٢ ليعطي االطار القانوني حلماية 
حقوق االنسان والنهوض بها وقد استمدها 
من الشريعة االسالمية والقوانني الدولية 
التي تعمل على تعزيـــز مفاهيم حقوق 

 الكويت تدعو إلصدار تعهد دولي باحترام األديان
 األمم املتحدةـ  كونا: شددت الكويت على 
ضرورة اصــــدار األمم املتحدة تعهدا عامليا 
بالدعوة الى االلتزام باحترام األديان وعدم 
املســــاس بها أو التهكم على رموزها ومنع 
احلمالت التي تسعى لتعميق اخلالفات بينها 
وعلى تشــــجيع متويل البرامج التي تنشر 
ثقافة التسامح والتفاهم عبر احلوار لتكون 

اطارا للعالقات الدولية.

  جاء ذلك على لســــان السكرتير الثالث 
ياســــني املاجد الذي ألقى كلمة وفد الكويت 
الدائــــم لــــدى األمم املتحدة أمــــام اللجنة 
االجتماعية واالنســــانية والثقافية التابعة 
للجمعيــــة العامة فــــي دورتها الـ ٦٥ خالل 
مناقشــــتها البند «القضاء على العنصرية 
والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما 
يتصل بذلك من تعصب». وأوضح املاجد أن 

تلك الدعوة تنبع من اميان الكويت بضرورة 
ترســــيخ وتعميق أسس املساواة بني أفراد 
املجتمع من خالل املبادئ االسالمية واملواثيق 
الدولية وألن األمم املتحدة أعلنت الســــنة 

احلالية «سنة التقارب بني الثقافات».
  وذكر ان الكويت اتخذت في هذا املجال 
العديد من االجــــراءات القانونية والعملية 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

وكراهيــــة األجانب حيث كفل دســــتورها 
املبادئ األساسية للحريات العامة وحقوق 

االنسان.
  واستشهد مبادة الدستور التي تنص على 
أن الناس سواسية في الكرامة االنسانية وهم 
متساوون لدى القانون في احلقوق والواجبات 
العامة ال متييز بينهم في ذلك بسبب اجلنس 

أو األصل أو اللغة أو الدين. 

 د.بدر الشريعان والسفير الكندي وحرمه يقطعون كعكة االحتفال 

 السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز مهنئا

 في احتفال بالذكرى الـ ١٤٣ لتأسيس الكونفيدرالية الكندية

 الشريعان: محطة الزور الشمالية في ذمة جهاز المشروعات
  وإذا لم يكن جادًا فستكون هناك مشكلة في ٢٠١٣

  وذكـــر ان كندا لهـــا اقتصاد 
بالتنافســـية واالنفتاح،  يتميز 
حيث تنخرط بالده في أنشطة 
جتارية عاملية بدينامية وجتديد 
ونظام مصرفي يتمتع باالستقرار 
اضافة الى ان كندا تعتبر من بني 
دول مجموعة الــ ٧ التي يوجد 
فيها أقل سعر ضريبة لالعمال 

واالستثمارات.
  وأعرب الســـفير الكندي عن 
اعتزاز بـــالده بالتعاون الوثيق 
والشراكة املستمرة للدفاع عن 
القيم سواء داخل كندا أو خارجها، 
مؤكدا التزام بالده مبيثاق األمم 
املتحدة وحلف شمال االطلسي 
الكومنولث ومنظمة  ومنظمـــة 
الفرانكفونية والعديد من املنظمات 
الدولية التي تعمل على مساعدة 
الشعوب عبر العالم والتي تواجه 
الكوارث الطبيعية التي ضربت 

هايتي وباكستان.
  وأضاف ان أفغانستان ستظل 
أولوية كندا التي تلتزم بشأنها مع 
التحالف الدولي ملساعدة الشعب 
االفغاني إلعادة بناء بالده وتعزيز 

األمن واالستقرار الدوليني.
  وذكر ان العالقات بني بالده 
والكويت ستستمر لتعزيز كل 
مجاالت التعاون، مشيرا الى ان 
القوات الكندية تشـــعر بالفخر 
الشـــعب  الى جانب  بوقوفهـــا 
الكويتي خالل حـــرب التحرير 
في العام ١٩٩١، الفتا الى ان افراد 
الكندية يقومون بدور  اجلالية 
مهم في تطوير االقتصاد الكويتي 
وفـــي عدد من القطاعات مبا في 
ذلك البترول والتعليم والصحة، 
معربا عن شكره العميق للكويت 
أميرا وحكومة لتشجيعها ودعمها 
للروابط القويـــة مع كندا، آمال 
اســـتمرار عالقات الصداقة بني 

الشعبني الكندي والكويتي.
  حضر حفل االســـتقبال عدد 
من الســـفراء وأعضاء الســـلك 
الديبلوماســـي وأفراد اجلالية 

الكندية املقيمني في الكويت. 

يدعو للدهشـــة لدى العديد من 
الدول ان كندا تعد اآلن من أعرق 
الدميوقراطيـــات في العالم منذ 
تأسيس الكونفيدرالية الكندية في 
العام ١٨٤٦ على احترام االختالفات 
وتقاسم القيم وأصبحت منوذجا 

يحتذى في العالم.

واحلرية والدميوقراطية، الفتا 
الى انها أسس قامت عليها بالده 
التي التزال تبني أمة على أسس 
قوية ومبادئ حقوق االنســـان 
واملســـاواة بني جميع املواطنني 
الذيـــن فاق عددهـــم ٣٤ مليونا 
في  دولـــة فتية، مبينـــا ان ما 

جون ريد هنري على قوة العالقات 
الكندية ـ الكويتية التي تعززها 
الزيارات واملشاورات املستمرة 

بني مسؤولي البلدين.
  وأشـــار هنـــري فـــي كلمته 
البلديـــن  ان  الـــى  باملناســـبة 
يتقاسمان قيم االلتزام بالسالم 

 بشرى الزين
  أكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشـــريعان علـــى عمق عالقات 
الكويـــت وكندا  الصداقـــة بني 
والتي تتطور باستمرار في كل 

املجاالت.
  وأشار الشريعان في تصريح 
للصحافيني لدى حضوره حفل 
اســـتقبال أقامه السفير الكندي 
جون ريد هنري مبناسبة العيد 
الوطنـــي لبـــالده ان كندا دولة 
متقدمة واالستفادة من خبراتها 
في مجال املياه والكهرباء ستكون 
كبيرة متطلعا الى تعاون أكبر 
واستثمار العالقات االيجابية مع 

كندا الصديقة.
  وحول مشاريع الوزارة املتعلقة 
بالطاقة املتجددة قال الشريعان: 
لدينا توجه للتعاون مع الواليات 
املتحدة وأملانيا واسبانيا واليابان 
في مجال الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح، مؤكدا ان هناك خطوات 

جادة اتخذت في هذا الصدد.
الشـــريعان موافقة    وثمـــن 
املجلس البلدي االسبوع املاضي 
على تخصيص موقع في منطقة 
العبدلية للطاقة الشمسية بقدرة 
٢٨٠ ميغاواط، واصفا املشروع 

بأنه جيد.
  وأضاف: نتطلع الى املزيد من 
العمل في مجال الطاقة املتجددة 

ألنها صديقة للبيئة.
  وفـــي رده على ســـؤال عما 
وصل اليه مشروع محطة الزور 
الشـــمالية للطاقـــة الكهربائية 
وحتلية املياه أوضح د.الشريعان 
ان هذا املشـــروع خرج من ذمة 
وزارة املاء والكهرباء الى جهاز 
املشروعات التنموية في وزارة 
املاليـــة، مضيفا: أمتنى منهم ان 
يســـتعجلوا فـــي تنفيذه حتى 
نخرج مـــن الدوامة التي تتكرر 
كل سنة، مشـــيرا الى انه اذا لم 
يكونوا جادين فستكون في العام 

٢٠١٣ مشكلة واقعة.
  من جهته، أكد السفير الكندي 

 الشيخ جابر اخلالد 


